Mobilfluid 499
Óleos de Alta Performance para Motores a Diesel
Descrição do Produto
Mobilfluid 499 é um óleo lubrificante de múltiplas aplicações utilizado em tratores agrícolas que estão equipados com freio
úmido e que usam um único óleo na transmissão, hidráulico e diferencial.

Características e Benefícios
Mobilfluid 499 é produzido com óleos básicos minerais de superior qualidade e um pacote de aditivos de alta performance.
Mobilfluid 499 contém aditivo modificador de atrito. Ele lhe confere uma película lubrificante superior que evita o ruído
característico dos freios úmidos (chatter). Sua aditivação antidesgaste aumenta a vida útil das peças lubrificadas e sua aditivação
antiespumante e antiferruginosa prolonga a vida do equipamento.

Aplicações
Mobilfluid 499 é indicado para uso em tratores agrícolas cujos fabricantes indicam um único óleo para ser usado em freio úmido,
transmissão, hidráulico e diferencial, com as suas especificações e aprovações.

Especificações e Aprovações
Mobilfluid 499 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requeiram:
Ford

M2C86B

Massey Ferguson

M-1135

Allison
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C-4 (apenas aplicações agrícolas)

Propriedades Típicas
Mobilfluid 499
Viscosidade

ASTM D 445

cSt @ 40°C

79

cSt @ 100°C

11

Índice de Viscosidade

ASTM D 2270

127

Ponto de Fluidez, °C

ASTM D 97

-27

Ponto de Fulgor, °C

ASTM D 92

220

Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas
aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
(FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo
revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas.
Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.
Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou
visite o site mobil.cosan.com .
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